
O volvo de ceco acomete com maior frequência mulheres jovens, em 

contramão ao observado, onde a paciente apresentava idade 

avançada. O caso se apresentou com massa assimétrica em andar 

inferior do abdome esquerdo e quadro sindrômico de obstrução 

intestinal, conforme observado na maioria dos casos.   

O diagnóstico é feito por meio de exames de imagem, a radiografia de 

abdome pode evidenciar distensão intestinal segmentar como o “sinal 

do grão de café / sinal do U invertido”. O exame com melhor 

sensibilidade é a TC, que pode evidenciar dilatação do ceco e por 

vezes o achado patognomônico do “sinal do giro”, evidenciado no caso 

supracitado.  

O tratamento do volvo de ceco é comumente cirúrgico, com raras 

exceções nas quais realiza-se tratamento endoscópico. O padrão ouro 

é a ressecção do segmento acometido devido ao comprometimento 

isquêmico observado frequentemente ao diagnóstico. 

Apesar de apresentar baixa incidência, o volvo de ceco constitui 

importante diagnóstico diferencial no abdome agudo obstrutivo e a 

instituição de terapêutica em tempo oportuno impacta diretamente na 

sobrevida dos pacientes acometidos.  
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INTRODUÇÃO 
Os volvos intestinais são definidos como a torção de uma parte do 

intestino sob seu eixo mesentérico, culminando em obstrução parcial 

ou total no lúmen do segmento acometido, bem como o 

comprometimento do suprimento sanguíneo, em graus variados. O 

volvo de ceco possui baixa incidência, sendo responsável por cerca de 

1% dos quadros de obstrução intestinal no adulto. Geralmente acomete 

mulheres jovens. Caso o tratamento seja postergado, pode haver 

necrose e perfuração intestinal. 

CONCLUSÃO 

VOLVO DE CECO: RELATO DE CASO  

A baixa taxa de suspeição e demora no início do tratamento ainda 

constituem um obstáculo no manejo do volvo de ceco, o que reforça a 

importância de trazer tal discussão à tona. 
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RELATO DE CASO 
Paciente feminino, 94 anos, com queixa de dor em andar inferior do 

abdome e vômitos, de início há 01 dia, associado à parada na 

eliminação de fezes e flatos. Ao exame, paciente apresentava-se com 

fácies de dor, em regular estado geral, hipocorada +1/+4, desidratada 

+2/+4, taquicárdica (FC: 126 BPM) e hipotensa (PA 100x50 mmHg). 

Notava-se abaulamento localizado em região de mesogástrio, 

hipogástrio e flanco esquerdo, com dor a palpação profunda, sem 

descompressão brusca dolorosa. Realizada radiografia de abdome 

em ortostase, que evidenciou dilatação de cólon em topografia de 

abdome inferior esquerdo e mesogástrio. Tomografia de abdome (TC) 

com distensão segmentar do ceco (figuras 1 e 2), torção do 

mesentério ao redor dos vasos ileocólicos (“sinal do giro”), sem 

presença de líquido livre ou pneumoperitonio,. Realizado laparotomia 

de urgência, onde foi observado segmento cecal com torção de 360º 

sob seu eixo mesentérico com importante isquemia e necrose (figura 

3). Realizada ressecção do segmento acometido (figura 4) com 

anastomose primária.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva, evoluiu com 

óbito no 2º dia pós operatório por falência orgânica múltipla em 

decorrência de sepse. 

DISCUSSÃO  

Fig. 3 – Isquemia do ceco evidenciada à 

laparotomia  com solução de continuidade 

da sua serosa (seta branca) 

Fig. 4 – Produto de colectomia parcial direita 

RESULTADO 

Fig. 1 – TC de abdome, corte axial, 

evidenciando distensão do ceco (*). 

Fig. 2 – TC de abdome, corte coronal, 

evidenciando distensão do ceco, maior 

diâmetro 98,81mm (**) 
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